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Šajā rokasgrāmatā ir ietverta papildinformācija par izstrādājumu un sīkāk 

aprakstītas dažas lietotāja rokasgrāmatā minētās funkcijas. 

Šeit atradīsit informāciju par iestatījumiem, izstrādājuma lietošanu ar 

Bang & Olufsen tālvadības pulti, digitālās mūzikas avotu pieejamības 

nodrošināšanu, kā arī citu informāciju. 

Šī rokasgrāmata tiks regulāri atjaunināta, lai informētu, piemēram, par 

jaunām iespējām un funkcijām, ko nodrošina programmatūras atjauninājumi. 

Papildinformāciju par izstrādājumu varat atrast arī bieži uzdoto jautājumu 

sadaļā vietnē www.bang-olufsen.com/faq. 

Godātais pircēj! 

Versija 2.0 1111

http://www.bang-olufsen.com/faq
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A.MEM (USB — priekšā) 

N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB — aizmugurē) 

RADIO 

A.AUX (lineārā ieeja) 

SETTINGS 

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

GENRES 
LANGUAGES 
COUNTRIES 
NAMES 
FAVOURITES 

SOUND 

SYSTEM SETTINGS 

MAINTENANCE 

SERVICE SETTINGS 

NETWORK INFO 

NETWORK SETTINGS 

ROLES 

VOLUME 
BALANCE 
BASS 
TREBLE 
LOUDNESS 

LANGUAGE 
POWER SAVING 

UPDATE SOFTWARE 
AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE 
RESCAN MUSIC STORAGE
LATEST RELEASE INFORMATION 
ABOUT 
CHANGE PINCODE 

N.RADIO BUFFER 
MOTS 
MUSIC STORAGE

>>MUSIC STORAGE NAME<< 
(Šeit var konfigurēt mūzikas krātuves, kuras 
aktivizē, nospiežot pogu N.MUSIC un CD.) 

Izvēļņu apskats 
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Tiešā vadība 

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, 

izmantojot tiešās vadības paneli. 

Pārlūkojiet mūziku un radiostacijas 

un izvēlieties sev tīkamāko. 

Poga GO — izmanto, lai 
apstiprinātu izvēli Nospiediet 
un turiet pogu GO, lai skatītu 
pieejamās opcijas, kad ir atlasīts 
izvēlnes elements 

Skaļuma regulēšanas ripa — 
izmanto skaļuma regulēšanai

Rādītājs — izmanto skata izvēlei

Gaidīšanas režīma poga 

Pa kreisi vērstā bultiņa — 
apakšizvēļņu un apakšskatu 
atvēršana Pa labi vērstā 
bultiņa — pārvietošanās 
izvēlnēs vai skatos par vienu 
līmeni atpakaļ: izvēļņu 
aizvēršana, nesaglabājot 
iestatījumus

Ripa — izmanto pārlūkošanai   
Lai iegūtu ātru pārskatu par 
mūziku, ātri pagrieziet ripu 
jebkurā virzienā. Ripas saraksts 
mainās, parādot alfabētu, nevis 
pilnu nosaukumu vai virsrakstu 



 Living Room
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Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana 

Izvēles poga 

Pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos pieejamos avotus 

Atskaņotā ieraksta izmantošana MOTS sākumam 

Atgriešanās iepriekšējos Beo5/Beo6 displejos 

Sižeta pogu izsaukšana 

Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

Ciparu izsaukšana, lai izvēlētos ierakstu vai staciju 

Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu 

Atskaņošanas sākšana 

Iekrāsotā saraksta izvēle. Lai atskaņotu noteiktu radiostaciju, pēc izvēles nospiediet 

cipara pogu. Nospiediet skaļuma regulēšanas ripu blakus attiecīgajai krāsai 

Numurētās izlases izvēle 

Pagrieziet, lai regulētu skaļumu 

Lai izslēgtu skaņu, ātri pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam 

Nospiediet pogu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai atskaņoto 

ierakstu izmantotu MOTS sākumam 

Pāriešana no viena albuma vai izpildītāja uz citu vai no vienas dziesmas vai 

stacijas uz citu 

Pāriešana no viena albuma vai izpildītāja uz citu 

Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu 

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā 

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo5 

vai Beo6, tai jābūt konfigurētai 

lietošanai ar mūzikas sistēmu. 

Sazinieties ar izplatītāju. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1 – 99

+
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Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija 

N.MUSIC ieslēgšana. Nospiediet pogu LIST, lai Beo4 displejā izsauktu izvēlni N.MUSIC. 

Ja N.MUSIC nav pieejama, skatiet tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatā, kā to pievienot 

funkciju sarakstam. 

A.AUX avota (avota, kas pievienots, izmantojot lineāro ieeju) ieslēgšana. Nospiediet pogu 

LIST, lai Beo4 displejā atvērtu A.AUX. 

Atskaņotā ieraksta izmantošana par MOTS pamatu. Nospiediet pogu LIST, lai Beo4 displejā 

atvērtu MOTS. 

Radiouztvērēja ieslēgšana 

Šai pogai konfigurētā avota ieslēgšana, sk. 17. lpp. 

Nospiediet, lai izvēlētos mūzikas sistēmas priekšā pievienoto USB avotu. 

Izvēlieties atskaņošanai numurētu izlases elementu 

Funkcijām vai avotiem paredzētu papildu “pogu” rādīšana tālvadības pults Beo4 displejā. 

Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet pogu  vai , bet, lai apstiprinātu —centrālo pogu 

Centrālā poga un navigācijas poga; izvēļu apstiprināšana vai pārvietošanās izvēlnē LIST 

Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu 

Pāriešana no viena albuma uz citu 

Iekrāsotā mūzikas ieraksta vai radiostaciju saraksta izvēle 

Lai atskaņotu noteiktu radiostaciju, pēc izvēles nospiediet cipara pogu 

Skaļuma noregulēšana 

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu vidū 

Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu 

Nospiediet pogu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai atskaņoto ierakstu 

izmantotu MOTS sākumam. 

Nospiediet, lai izvēlētos un apstiprinātu iestatījumus 

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā 

Tālvadības pults Beo4 lietošana 

Mūzikas sistēmu var vadīt arī ar 

tālvadības pulti Beo4. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD

A.MEM

MOTS

RADIO
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Valodas maiņa 

Jebkurā laikā varat mainīt 

mūzikas sistēmas displeja valodu.

Kad ir izvēlēta valoda, visas 

izvēlnes un ekrāna ziņojumi tiek 

rādīti šajā valodā. 

Mūzikas sistēmas displeja valodu var 

mainīt pēc savas gaumes. 

Valodas maiņa 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu SYSTEM 

SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos LANGUAGE, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos nepieciešamo 

valodu, un nospiediet pogu GO , lai 

saglabātu iestatījumu. 

> Vai arī nospiediet , lai izietu no izvēlnes, 

nesaglabājot iestatījumu. 

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Vajadzīgo valodu var izvēlēties izvēlnē SYSTEM 

SETTINGS. Atverot izvēlni, tiek rādīta pašreizējā 

displeja valoda: ENGLISH (angļu). 
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Ieslēgšanās laika mainīšana 

Ja vēlaties iestatīt, lai mūzikas 

sistēma ieslēgtos ātrāk, varat 

mainīt enerģijas patēriņu 

gaidīšanas režīmā. 

Ieslēgšanās laiku var saīsināt, mainot 

mūzikas sistēmas enerģijas patēriņu 

gaidīšanas režīmā. 

Enerģijas patēriņa mainīšana

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SYSTEM SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos POWER SAVING, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos YES vai NO, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes. 

Ņemiet vērā — ja izvēlnē POWER SAVING 

iestatīsit vērtību NO, palielināsies mūzikas 

sistēmas enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā. 

POWER SAVING    YES      YES

 NO

Strāvas patēriņu var mainīt izvēlnē SYSTEM 

SETTINGS. Atverot izvēlni, tiek parādīts 

pašreizējais iestatījums: YES. 
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Programmatūras atjaunināšana 

Programmatūru var atjaunināt 

manuāli vai iestatīt, lai sistēma 

atjauninātu to automātiski ikreiz, 

kad ir pieejama jauna 

programmatūra. 

Programmatūras atjaunināšanas laikā 

neatvienojiet sistēmu no tīkla. 

Varat izvēlēties programmatūru 

atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai 

sistēma atjauninātu to automātiski. 

Programmatūras manuāla atjaunināšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos UPDATE 

SOFTWARE, un nospiediet pogu GO. 

> Displejā tiek parādīts Bang & Olufsen 

logotips un ziņojums “Checking for new 

software - Press GO to cancel”. 

> Kad programmatūras atjaunināšana ir 

pabeigta, displejā tiek parādīts ziņojums 

“Download completed”. Ja jauna 

programmatūra nav pieejama, displejā tiek 

parādīts ziņojums “No new software 

update available”. 

 > Lai programmatūras atjauninājums stātos 

spēkā, nospiediet mūzikas sistēmas 

gaidīšanas režīma pogu, lai pārslēgtu 

sistēmu gaidīšanas režīmā, un gaidiet,  

līdz tā atkal ieslēdzas. 

PIEZĪME. Programmatūras manuāla 

atjaunināšana ir vienreizēja darbība,  

kas neietekmē iestatījumu AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE. 

PIEZĪME. Atjauninot programmatūru manuāli, 

tiek ietekmēta atskaņošana. 

Automātiska programmatūras 

atjaunināšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE, un pēc tam izvēlieties 

YES. Iestatījums pēc noklusējuma ir 

deaktivizēts. 

> Lai aktivizētu iestatījumu AUTOMATIC 

SOFTWARE UPDATE, grieziet ripu, lai 

izvēlētos ENABLED, un nospiediet pogu  

GO, lai saglabātu. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izietu no izvēlnes. 

PIEZĪME. Ieteicams aktivizēt iestatījumu 

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Ja 

iestatījums būs deaktivizēts, sistēma jaunus 

atjauninājumus nemeklēs automātiski. 

Piezīme. Mūzikas sistēmai nav iekšējā laika 

avota. Tas nozīmē, ka mūzikas sistēma ik pēc 

astoņām dienām saskaņā ar individuālu 

grafiku, nevis sinhroni ar citām BeoSound 5 

Encore mūzikas sistēmām, automātiski 

meklēs programmatūras atjauninājumus.
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PIN koda sistēma 

Varat aktivizēt PIN koda sistēmu 

un iestatīt paša izvēlētu PIN kodu. 

PIN koda sistēma tiek deaktivizēta, 

ja saglabājat tukšu PIN kodu. 

PIN koda lietošana nozīmē, ka 

mūzikas sistēmu, ja tā bijusi 

atvienota no strāvas avota ilgāk 

nekā aptuveni 30 minūtes, var 

atkal aktivizēt, tikai ieslēdzot un 

ievadot PIN kodu. 

Ja PIN kods netiek ievadīts, pēc 

aptuveni trīs minūtēm mūzikas 

sistēma automātiski pārslēdzas 

uz gaidīšanas režīmu. 

PIN koda sistēmas aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CHANGE 

PINCODE, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai ievadītu brīvi izvēlētu 

četrciparu PIN kodu un nospiediet pogu 

GO, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai 

izdzēstu ciparus (ja nepieciešams), 

izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu. 

Ja izdzēsīsit visus ciparus, ievadītais kods 

tiks atcelts. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos STORE, un 

nospiediet pogu GO. 

> Vēlreiz ievadiet PIN kodu un nospiediet 

pogu GO, lai apstiprinātu katru ciparu. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos STORE, un 

nospiediet pogu GO. 

PIN koda sistēmas deaktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CHANGE 

PINCODE, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai ievadītu pašreizējo 

PIN kodu, un nospiediet pogu GO, lai 

apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu visus 

ciparus un izvēlētos STORE, izmantojiet pa 

labi vērstās bultiņas pogu. Šādi tiks 

deaktivizēta aizsardzība ar PIN kodu. 

> Tagad ir jāsaglabā “tukšs” PIN kods. Lai to 

izdarītu, grieziet ripu, lai izvēlētos STORE 

un divreiz nospiediet pogu GO.

Ja kods tiek ievadīts nepareizi piecas reizes, 

mūzikas sistēma izslēdzas uz trīs stundām, 

un šajā laikā tās darbība nav iespējama. 

PIN koda mainīšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CHANGE 

PINCODE, un nospiediet pogu GO. 

> Ja ir aktivizēta PIN koda sistēma, tad,  

lai mainītu PIN kodu, vispirms ir jāievada 

pašreizējais PIN kods. Lai to izdarītu, 

grieziet ripu, lai ievadītu pašreizējo 

PIN kodu, un nospiediet pogu GO, lai 

apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu 

ciparus (ja nepieciešams), izmantojiet pa 

labi vērstās bultiņas pogu. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos STORE, un 

nospiediet pogu GO. 

> Pēc tam grieziet ripu, lai ievadītu brīvi 

izvēlētu četrciparu PIN kodu un nospiediet 

pogu GO, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai 

izdzēstu ciparus (ja nepieciešams), 

izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos STORE, un 

nospiediet pogu GO, lai apstiprinātu. 

> Vēlreiz ievadiet PIN kodu un nospiediet 

pogu GO, lai apstiprinātu katru ciparu. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos STORE, un 

nospiediet pogu GO. 

Ņemiet vērā, ka trīs stundu laikā PIN kodu 

var nomainīt tikai desmit reizes. 

1

2

3

4

ENTER CURRENT PIN CODE                     5

REMAINING ATTEMPTS: 5                     6

7

8

9

STORE



12

Noderīgi padomi 

Ja pirmajā mūzikas sistēmas ieslēgšanas 

reizē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu, bet 

neesat to saņēmis no Bang & Olufsen 

tirgotāja, pirms turpināšanas sazinieties ar 

tirgotāju, lai saņemtu PIN kodu. 

Ja aizmirstat PIN kodu, sazinieties ar 

Bang & Olufsen tirgotāju, lai no 

Bang & Olufsen saņemtu pamatkodu. 

Pamatkods ir nepieciešams, lai atjaunotu 

mūzikas sistēmas darbību. 

>> PIN koda sistēma 
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Skaņas iestatījumu regulēšana 

Saglabājiet sev vēlamos skaņas 

iestatījumus. Kad kāds skaņas 

iestatījums tiks saglabāts, 

sistēma pēc katras ieslēgšanas 

sāks atskaņošanu šādā līmenī. 

Skaņas iestatījumiem rūpnīcā ir 

iepriekš iestatītas neitrālas vērtības, 

kas ir piemērotas lielākajai daļai 

klausīšanās situāciju. 

Skaļuma, zemo un augsto frekvenču līmeņa regulēšana 

Varat iepriekš iestatīt skaņas skaļuma, 

zemo un augsto frekvenču līmeni, kā arī 

balansu. 

Toņkompensācijas funkcija tiek izmantota, 

lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, 

uztverot augstas un zemas frekvences 

skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā 

skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi 

atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka. 

Skaņas iestatījumu norādīšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu SOUND. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos regulējamo 

skaņas elementu: VOLUME, BALANCE, 

BASS, TREBLE vai LOUDNESS, un nospiediet 

pogu GO. Pašreizējā vērtība atbilst ripas 

fokusam izvēlnes atvēršanas brīdī. 

> Grieziet ripu, lai noregulētu skaņas 

iestatījumu, un nospiediet pogu GO, 

lai iestatījumu saglabātu pastāvīgi. 

> Vai arī nospiediet pogu , lai iestatījumu 

saglabātu īslaicīgi. 

Regulējot skaņu, skaļruņi reaģē atbilstoši 

regulējumam. 

Iestatot skaļuma līmeni 0, skaņa tiek izslēgta. 

Nav iespējams saglabāt skaļuma līmeni 0 vai 

skaļuma līmeni, kas ir virs 75. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS 
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Tehniskās apkopes iestatījumi 

Izvēlnē SERVICE SETTINGS var 

palielināt interneta radio bufera 

laiku un deaktivizēt MOTS funkciju. 

Informāciju par tās atmiņas 

ierīces izvēli, kuru lietosit, 

sk. 22. lpp.

N.RADIO buferis 

Ja, klausoties interneta radio, šķiet,  

ka pazūd skaņa, varat uzlabot radio 

uztveršanas spēju lēna interneta 

savienojuma vai nekvalitatīvas NetRadio 

straumes gadījumā, palielinot bufera laiku. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos N.RADIO 

BUFFER, un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos bufera ilgumu 

sekundēs, un nospiediet pogu GO. 

Ņemiet vērā, ka bufera laika palielināšanas dēļ 

arī NetRadio ieslēgšanās laiks var kļūt ilgāks. 

Funkcijas MOTS deaktivizēšana 

MOTS funkcija automātiski izmanto 

pēdējo atskaņošanas rindas ierakstu,  

lai atrastu bezgala daudz līdzīgu ierakstu. 

MOTS funkcija pēc noklusējuma ir 

aktivizēta. Taču, ja vēlaties klausīties 

paša izvēlētu mūziku, MOTS funkciju 

varat deaktivizēt. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MOTS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DISABLED, un 

nospiediet pogu GO. 

Ja funkcija MOTS ir deaktivizēta, tiek 

atskaņota tikai mūzika, ko esat manuāli 

pievienojis atskaņošanas rindai. 

Papildinformāciju par MOTS sk. 25. lpp. 
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Tīkla iestatījumi 

Varat pievienot mūzikas sistēmu 

tīklam, izmantojot vadu vai 

bezvadu savienojumu. Lai tīkla 

savienojums būtu maksimāli 

uzticams, Bang & Olufsen iesaka 

veidot vadu savienojumu. 

Lai garantētu maksimālu digitālā 

formāta mūzikas atskaņošanas 

drošību, Bang & Olufsen iesaka 
arī izmantot atsevišķu maršrutētāju 

un piekļuves punktu — Network 

Link maršrutētāju.

Papildinformāciju par 

Bang & Olufsen tīkla izveidi 

lūdziet tirgotājam. 

Papildinformāciju par iespējamiem 

mūzikas avotiem sk. 18. lpp.

Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet 

Network Link maršrutētājam, bet otru — 

mūzikas sistēmas Ethernet ligzdai.  

DHCP funkcionalitāte ir aktivizēta pēc 

noklusējuma, un sistēma pareizi 

konfigurēs tīkla savienojumu. Ja DHCP 

funkcionalitāte ir deaktivizēta, izpildiet 

sadaļā Tīkla savienojuma automātiska 

izveide sniegtos norādījumus. 

Ja kāda iemesla dēļ netiek automātiski 

piešķirta IP adrese, apakštīkla maska, 

vārteja un DNS serveris, izpildiet sadaļā 

Tīkla savienojuma manuāla izveide sniegtos 

norādījumus. 

Tīkla savienojuma automātiska izveide 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ADVANCED, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DHCP, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ENABLED, 

un nospiediet pogu GO. Tagad mūzikas 

sistēmai jābūt pareizi konfigurētai tīklā. 

Tīkla savienojuma manuāla izveide 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos ADVANCED, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DHCP, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos DISABLED, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos IP adresi, 

apakštīkla masku, vārteju un DNS serveri, 

un nospiediet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos vērtību, 

un nospiediet pogu GO. 

> Atkārtojiet šīs darbības katram 

nepieciešamajam izvēlnes elementam. 

Vadu savienojuma izveide 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOSOUND 5
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Bezvadu savienojumu ar tīklu varat 

izveidot automātiski, izmantojot WPS 

(Wi-Fi protected setup — aizsargātā 

Wi-Fi sistēma), vai manuāli, ja tīkla 

maršrutētājam nav WPS funkcionalitātes. 

Tiek pieņemts, ka tīklā ir iespējots DHCP 

pakalpojums. 

Tīkla savienojuma automātiska izveide 

> Nospiediet Network Link maršrutētāja 

pogu WPS , lai aktivizētu WPS funkciju. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

mūzikas sistēmas izvēlni MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos WIRELESS – 

WPS, un nospiediet pogu GO. 

> Gaidiet, līdz mūzikas sistēmas displejā tiek 

parādīts maršrutētāja tīkla nosaukums un 

ziņojums CONNECTED. Tagad mūzikas 

sistēma ir pareizi konfigurēta tīklā. 

Tīkla savienojuma manuāla izveide 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

mūzikas sistēmas izvēlni MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos WIRELESS – 

AUTO, un nospiediet pogu GO. 

> Gaidiet, līdz tiek parādīts tīkla 

maršrutētāju saraksts. 

> Izvēlieties tīkla maršrutētāju un nospiediet 

pogu GO.*1 

> Ievadiet bezvadu tīkla paroli un nospiediet 

pogu GO. Gaidiet, līdz mūzikas sistēmas 

displejā tiek parādīts maršrutētāja tīkla 

nosaukums un ziņojums CONNECTED. 

Tagad mūzikas sistēma ir pareizi 

konfigurēta tīklā. 

1* Ja sarakstā netiek parādīts tīkla maršrutētāja 

nosaukums, iespējams, ka tīkla maršrutētājs 

ir konfigurēts paslēpt SSID. Šādā gadījumā 

izvēlieties nevis opciju WIRELESS – AUTO, 

bet WIRELESS – MANUAL, izmantojiet ripu, 

lai izvēlētos valsti, un pēc tam nospiediet pogu 

GO. Pēc tam izmantojiet ripu, lai ievadītu 

SSID, tīkla šifrēšanas tipu un bezvadu tīkla 

paroli, un apstipriniet katru ievadīto vērtību, 

nospiežot pogu GO. Papildinformāciju 

sk. tīkla maršrutētāja rokasgrāmatā. 

Papildinformāciju par Network Link 

maršrutētāju sk. tīkla datu posma 

maršrutētāja rokasgrāmatā. 

Mūzikas sistēma atbalsta WLAN 802.11  

a/n Wi-Fi, kura frekvence ir 5 GHz. Ja tīkla 

maršrutētājs neatbalsta 5 GHz frekvenci,  

ar mūzikas sistēmu nevar izveidot bezvadu 

savienojumu. Lai iegūtu papildinformāciju, 

sazinieties ar tirgotāju. 

>> Tīkla iestatījumi 

Bezvadu savienojuma izveide Tīkla informācijas skatīšana 

Tīkla savienojuma iestatījumus var 

apskatīt izvēlnē NETWORK INFO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

mūzikas sistēmas izvēlni MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

NETWORK INFO. Tagad varat apskatīt tīkla 

savienojuma statusu. 
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Lomas un opcijas Option iestatījums  

Izvēlnē ROLES varat mainīt,  

ar kuru tālvadības pults pogu 

aktivizē N.MUSIC avotu. 

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumam, 

izmantojot pogu N.MUSIC, tiek 

aktivizēts UPnP ligzdai pievienotais 

N.MUSIC avots, bet, izmantojot 

pogu CD — aizmugures USB 

ligzdai pievienotais avots.

Tālvadības pultī Beo4 poga  

N.MUSIC atrodas izvēlnē LIST.  

Ja jums ir tālvadības pults Beo4, 

varat mainīt avota nosaukumu 

un iestatīt N.MUSIC avota 

aktivizēšanu ar pogu CD.  

Ja pogai CD jau ir konfigurēts 

avots, tiks iestatīta šī avota 

aktivizēšana ar pogu N.MUSIC. 

Opcijas Option iestatījumu var 

mainīt ar tālvadības pulti 

atbilstoši mūzikas sistēmas 

iestatījumam.

Avotu nosaukumu mainīšana 

Lai vieglāk piekļūtu N.MUSIC avotam, 

izmantojot tālvadības pulti, varat iestatīt 

N.MUSIC avota aktivizēšanu ar pogu CD. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu ROLES. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos CD vai N.MUSIC, 

un nospiediet pogu GO. 

Piezīme. Ja avota nosaukumu mūzikas 

sistēmā nomaināt uz CD, tālvadības pultī 

Beo4 jālieto poga CD, bet apzīmējums  

N.MUSIC, veicot norādītās secīgās darbības, 

jānomaina pret apzīmējumu CD. 

Opcijas Option iestatījums 

Atkarībā no sistēmas var būt jānomaina 

mūzikas sistēmas opcijas Option 

iestatījums. 

Opcijas Option iestatīšana audiosistēmai

> Nospiežot un turot tālvadības pults Beo4 

pogu •, nospiediet pogu LIST. 

> Atlaidiet abas pogas. 

> Vairākas reizes nospiediet pogu LIST, līdz 

tālvadības pultī Beo 4 tiek parādīts uzraksts 

OPTION? un nospiediet centrālo pogu. 

> Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz 

leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā 

atvērtu A.OPT, un ievadiet attiecīgo 

ciparu (5, 4 vai 0).*1 

Mūzikas sistēmai ir trīs dažādi opcijas 

Option iestatījumi

5. opcija (noklusējuma iestatījums). 

Izmantojiet, ja vēlaties vadīt mūzikas 

sistēmas darbību, lietojot tālvadības pulti. 

4. opcija. Ja vienā telpā atrodas divas 

mūzikas sistēmas, BeoSound 5 Encore var 

iestatīt 4. opcijas režīmā. 4. opcijas režīmā 

BeoSound 5 Encore reaģē tikai uz tām 

tālvadības pults komandām, pirms kurām 

tiek norādīta opcija LINK.*2 

0. opcija. Ja nevēlaties, lai mūzikas sistēma 

reaģētu, kad izmantojat tālvadības pulti, 

varat to iestatīt 0. opcijas režīmā, lai 

lietotu tikai tiešo vadību.

1* Informāciju par opcijas Option iestatījumu 

mainīšanu tālvadības pultī Beo6 sk. 

tālvadības pults Beo6 rokasgrāmatā.

2* Nospiediet LIST un spiediet navigācijas 

pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības 

pults Beo4 displejā atvērtu LINK. Pēc tam 

nospiediet avota pogu, piemēram, CD.
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Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

Lai sāktu lietot sistēmu, ir jāizveido 

tās savienojums ar internetu un 

jānodrošina to mūzikas avotu 

pieejamība, kurus vēlaties lietot. 

Mūzikas sistēmā var baudīt mūziku 

no dažādiem avotiem — interneta 

radio, USB zibatmiņā/cietajā diskā, 

BeoSound 5 vai tīklam pievienotās 

atmiņas ierīcēs glabātu mūziku. 

Tirgotājs var palīdzēt uzstādīt 

sistēmu un iestatīt avotu 

pieejamību. 

Lai mūzika būtu pieejama, 

jāizvēlas arī mūzikas atmiņas 

ierīce, sk. 22. lpp. 

Piezīme. Ja galvenais mūzikas avots ir 

pievienota NAS, var nomainīt avota 

nosaukumu, lai to tieši aktivizētu ar 

tālvadības pults Beo4 pogu CD, 

sk. 17. lpp. 

Rūpnīcas iestatījums 

N.MUSIC = atmiņas ierīce Ethernet tīklā 

CD = USB, aizmugurē 

BEOSOUND 5

LINE
IN

POWER
LINK

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

INTERNET RADIO

HDD

Mūzikas sistēmai var pievienot vairākus avotus. 

(N.MUSIC)

(N.MUSIC)

(CD, USB – back)

(A.AUX)
(A.MEM, 

USB – front)
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USB avota mūzikas atskaņošana 

Varat atskaņot USB ierīcē saglabātu 

mūziku. Ja mūzikas sistēmai ir pievienota 

USB ierīce, izvēlnē MODE kļūs pieejams 

A.MEM avots, vai varat izvēlēties USB ierīci, 

kas pievienota N.MUSIC vai CD avotam. 

Līdz brīdim, kad izvēlnē MODE kļūs pieejams 

avots A.MEM, N.MUSIC vai CD, var paiet kāds 

laiks. Mūzikas sistēmai nepieciešams laiks, lai 

nolasītu visu USB ierīces saturu. Šajā laikā avots 

A.MEM, N.MUSIC un CD nebūs pieejams. 

Ja USB ierīcē glabāta mūzika tiek aizsargāta, 

izmantojot digitālā satura tiesību pārvaldību 

(Digital Rights Management — DRM), šo 

mūziku nevar atskaņot.

A.MEM vai N.MUSIC/CD avota 

aktivizēšana 

> Pievienojiet USB ierīci USB savienojumam. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos A.MEM, N.MUSIC 

vai CD. 

> Tagad varat izvēlēties atskaņojamo mūziku, 

pārlūkojot vāciņus dažādās kategorijās, un 

izmantot MOTS funkciju. 

Ņemiet vērā, ka MOTS veic aprēķinus tikai 

mūzikas sistēmas ir gaidīšanas režīmā un 

aprēķinu izpilde var ilgt kādu laiku. Jo vairāk 

mūzikas failu tiek glabāti USB ierīcē, jo ilgāks 

laiks nepieciešams aprēķinam. 

Digitālās mūzikas iedalīšana kategorijās un 

vāciņu rādīšanas veids ir atkarīgs no digitālās 

mūzikas failos pieejamās informācijas. 

Papildinformāciju par digitālās mūzikas failiem 

sk. BeoSound 5 Encore bieži uzdoto jautājumu 

sadaļā vietnē www.bang-olufsen.com/faq. 

Mūzikas sistēma var atskaņot gandrīz 

jebkura digitālā mūzikas formāta failus, 

tostarp MP3, WMA un FLAC. Papildinformāciju 

sk. vietnē www.bang-olufsen.com. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

SETTINGS

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A

Mūzikas sistēmai ir divi USB savienojumi — 

viens zem displeja, savienots ar A.MEM avotu, 

bet otrs mūzikas sistēmas aizmugurē, savienots 

ar N.MUSIC/CD avotu. Papildinformāciju 

sk. lietotāja rokasgrāmatā. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/
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Lineārajā ieejā pievienota avota mūzikas atskaņošana 

Mūzikas sistēmai var pievienot jebkuru 

portatīvu mūzikas ierīci. Pareizo lineārās 

ieejas kabeli jautājiet Bang & Olufsen 

tirgotājam. 

Lineārās ieejas avota aktivizēšana 

> Pievienojiet digitālo mūzikas ierīci LINE IN 

ligzdai ar kabeli. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos A.AUX, un 

nospiediet pogu GO. 

> Mūziku, ko klausīties, varat izvēlēties tieši 

portatīvajā ierīcē. 

Lietošana 

– Ja tiek atskaņota mūzika no lineārai ieejai 

pievienota avota, navigācija mūzikas 

ierakstos jāveic un atskaņošana jāsāk un 

jābeidz tieši portatīvajā ierīcē. 

– Skaļumu var regulēt gan audiosistēmā, 

gan portatīvajā ierīcē. 

– Atskaņojot mūziku no lineārajai ieejai 

pievienota avota, sistēma nerādīs albumu 

vāciņus. 

– Atskaņojot mūziku no lineārajai ieejai 

pievienota avota, nevar izmantot MOTS 

funkciju. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

SETTINGS

Pievienojiet vienu kabeļa galu portatīvajai 

mūzikas ierīcei, piemēram, austiņām paredzētai 

izejas ligzdai, bet otru galu mūzikas sistēmas 

LINE IN ligzdai. Papildinformāciju sk. lietotāja 

rokasgrāmatā. 
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Interneta radio atskaņošana 

Lai klausītos radio, jābūt izveidotam 

mūzikas sistēmas savienojumam ar 

internetu. Iespējams, ka Bang & Olufsen 

tirgotājs to jau ir iestatījis; pretējā 

gadījumā  sk. 15. lpp. par tīkla 

iestatījumiem. 

Interneta radio aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos RADIO, un 

nospiediet pogu GO. 

> Izvēlieties radiostaciju un nospiediet pogu 

GO, lai to atskaņotu. 

Līdz brīdim, kad sāk skanēt radio, var paiet 

dažas sekundes. Šis laiks ir atkarīgs no interneta 

savienojuma ātruma, N.Radio bufera garuma 

un ieslēgtās radiostacijas veiktspējas. 

Informāciju par N.Radio buferi sk. 14. lpp. 

Lai ātrāk ieslēgtu savas mīļākās radiostacijas, 

varat pievienot tās izlases sarakstam. 

Informāciju par iekrāsotiem sarakstiem un 

numurētām izlasēm sk. 24. lpp. 

Tīkla radiostaciju lejupielāde ilgs kādu laiku. 

Uz lejupielādes procesu norāda ziņojums 

“Loading” displeja kreisajā augšējā stūrī un 

indikators, kas pārvietojas blakus ripai pa 

pelēko pusapli. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO

A.AUX

SETTINGS
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N.MUSIC avota mūzikas atskaņošana

Mūzikas sistēmā varat piekļūt tīklā 

esošajai digitālā formāta mūzikas 

bibliotēkai. Digitālā formāta mūzikas 

bibliotēka var atrasties sistēmā 

BeoSound 5 vai noteiktā standarta  

NAS ierīcē. Mūzikas sistēmai var 

pievienot vairākas mūzikas bibliotēkas. 

Lai izmantotu N.MUSIC avotu, mūzikas 

sistēmai ir jābūt savienojumam ar tīklu. 

Lai BeoSound 5 izmantotu kā mūzikas 

bibliotēku, tā jāiestata darbībai mūzikas 

servera režīmā. 

Iespējams, ka Bang & Olufsen tirgotājs 

to jau ir iestatījis; pretējā gadījumā 

sk. 15. lpp. par tīkla iestatījumiem. 

Ja izslēgsit mūzikas bibliotēkas atmiņas 

ierīci (BeoSound 5 vai NAS), nevarēsit 

atskaņot šajā ierīcē glabāto mūziku.  

Kad atkal ieslēgsit atmiņas ierīci, 

mūzikas sistēma atkal automātiski 

izveidos savienojumu ar mūzikas 

bibliotēku. 

N.MUSIC aktivizēšana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos N.MUSIC, un 

nospiediet pogu GO*1. 

> Izvēlieties mūziku, ko klausīsities, un 

nospiediet pogu GO, lai sāktu atskaņošanu. 

1* Ja esat pārdēvējis N.MUSIC par CD, lai 

atvieglotu navigāciju ar tālvadības pulti Beo4, 

jāizvēlas CD. Papildinformāciju sk. 17. lpp. 

Mūzikas atmiņas ierīce 

Lai klausītos N.MUSIC avotā esošu mūziku, 

ir jāizvēlas, kuru atmiņas ierīci lietosit. 

BeoSound 5 kā mūzikas bibliotēkas 

pievienošana 

> Ieslēdziet BeoSound 5 un izmantojiet 

rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

divreiz nospiediet pogu , bet pēc tam 

nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MUSIC SERVER, 

un nospiediet pogu GO.  

> Grieziet ripu, lai izvēlētos YES, un nospiediet 

pogu GO. Līdz brīdim, kad BeoSound 5 

Encore mūzikas sistēmā varēsit izvēlēties 

sistēmu BeoSound 5, var paiet kāds laiks. 

> … 

> Dodieties uz BeoSound 5 Encore mūzikas 

sistēmu un izmantojiet rādītāju, lai 

izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

divreiz nospiediet pogu , bet pēc tam 

mūzikas sistēmā nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MUSIC 

STORAGE, un nospiediet pogu GO. 

> Izvēlnē pieejamajā  tīklā izgaismojiet 

BeoSound 5 resursdatora nosaukumu. 

> Nospiediet pogu GO, lai izvēlētos. 

NAS kā mūzikas bibliotēkas pievienošana 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un 

divreiz nospiediet pogu , bet pēc tam 

mūzikas sistēmā nospiediet pogu GO. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

SERVICE SETTINGS. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos MUSIC 

STORAGE, un nospiediet pogu GO. 

> Izvēlnē izvēlieties NAS nosaukumu. 

> Nospiediet pogu GO, lai izvēlētos. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

SETTINGS
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Pirmo reizi veidojot savienojumu ar 

jaunu mūzikas bibliotēku, ņemiet vērā 

šādus nosacījumus: 

– Lai indeksētu mūzikas kolekciju un 

sagatavotu visu nepieciešamo pārlūkošanai 

pēc vāciņa vai kategorijas, mūzikas sistēmai 

nepieciešams laiks. Informāciju par  

failu formātiem, kā arī vāciņu un 

kategoriju pārlūkošanu sk. vietnē  

www.bang-olufsen.com un BeoSound 5 

Encore bieži uzdoto jautājumu sadaļā 

vietnē www.bang-olufsen.com/faq. 

– Digitālās mūzikas bibliotēkā saglabātās 

mūzikas MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas 

sistēmas gaidīšanas režīmā. Veidojot 

savienojumu ar jaunu bibliotēku, uz kādu 

laiku pārslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā, 

lai veiktu MOTS aprēķinus. Jo vairāk mūzikas 

failu tiek glabāti mūzikas bibliotēkā, jo 

ilgāks laiks nepieciešams aprēķiniem. 

Papildinformāciju par MOTS sk. 25. lpp.. 

Lai piekļūtu NAS ierīcē saglabātajai mūzikai, 

tajā jāaktivizē UPnP/DLNA. Sk. NAS ierīces 

rokasgrāmatu. 

Uzņēmums Bang & Olufsen ir pārbaudījis  

un apstiprinājis mūzikas sistēmas darbību 

savienojumā ar vairākām augstas kvalitātes 

NAS ierīcēm. Lai garantētu optimālu veiktspēju, 

ieteicams lietot tikai apstiprinātās NAS ierīces. 

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar 

tirgotāju un/vai skatiet BeoSound 5 Encore 

bieži uzdoto jautājumu sadaļu vietnē  

www.bang-olufsen.com/faq. 

Mūzikas atmiņas ierīces atkārtota 

lasīšana 

Ja mūzikas krātuves ierīcē ir pieejami 

jauni mūzikas faili, kas nav automātiski 

pieejami mūzikas sistēmā vai ja failu saturs 

nav pareizs, varat to nolasīt atkārtoti, lai 

atjauninātu mūzikas sistēmu. 

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, 

un nospiediet pogu GO.

> Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu 

MAINTENANCE. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos RESCAN MUSIC 

STORAGE, un nospiediet pogu GO. Tiks 

pārbaudīts, vai mūzikas bibliotēkas atmiņas 

ierīcē ir jauna mūzika. 

>> Mūzikas pieejamības nodrošināšana 

http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/faq
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Krāsu sarakstu un numurētas izlases izveide 

Varat izveidot personalizētus 

atskaņošanas sarakstus. 

Atskaņošanas sarakstiem ir 

pieejamas četras krāsas: sarkana, 

zaļa, dzeltena un zila. Tos var 

izmantot, lai, piemēram, katrs 

ģimenes loceklis varētu izveidot 

savu mīļākās mūzikas ierakstu vai 

radiostaciju sarakstu vai varētu 

sagatavot sarakstus īpašiem 

notikumiem, piemēram, atpūtai 

vai svinībām. 

Varat arī piešķirt mūzikas 

ierakstiem vai radiostacijām 

numurus, lai tiem varētu ātri 

piekļūt ar tālvadības pulti. 

Iekrāsotie saraksti 

Visi četri iekrāsotie saraksti ir atskaņošanas 

saraksti, kuros var būt vairāki ieraksti, 

albumi vai radiostacijas. Gan N.MUSIC 

avotam, gan RADIO avotam ir pieejami 

četri iekrāsotie saraksti. 

Iekrāsota saraksta izveide 

> Atrodiet ierakstu, albumu vai staciju, kas 

jāpievieno iekrāsotajam sarakstam, un pēc 

tam nospiediet un turiet pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos krāsu. 

> Nospiediet pogu GO. 

> Tagad varat izvēlēties iekrāsoto sarakstu 

izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošas 

krāsas Bang & Olufsen tālvadības pults pogu. 

Numurēta izlase 

Katrā numurētā izlasē var būt viena 

radiostacija vai vairāki citi elementi. 

Izlases elements var būt ieraksts,  

albums vai izpildītājs, un varat ievietot 

izlasē vienu elementu, lai tam ātri 

piekļūtu, vai vairākus, lai izmantotu 

numurēto izlasi kā atskaņošanas sarakstu. 

Piešķirot radiostaciju numuram, kas jau 

tiek lietots, vecā radiostacija tiks aizstāta 

ar jauno. Piešķirot elementu numuram, 

kas jau tiek lietots, numura saturs tiks 

papildināts ar jauno elementu. Gan  

N.MUSIC, gan RADIO avotam ir 

pieejamas 99 numurētas izlases. 

Numurētas izlases izveide

> Atrodiet elementu, kam vēlaties piešķirt 

numuru, un pēc tam nospiediet un turiet 

pogu GO. 

> Grieziet ripu, lai izvēlētos numuru. 

> Nospiediet pogu GO. 

> Tagad varat izvēlēties numurēto izlasi 

izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošu 

Bang & Olufsen tālvadības pults cipara pogu. 
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MOTS 

MOTS sniedz iespēju ilgstoši 

klausīties līdzīga stila mūziku. 

Funkcija MOTS nosaka mūzikas 

līdzību pēc daudziem parametriem, 

piemēram, skaņas, dinamikas un 

ritma, un ģenerē līdzīgu ierakstu 

atskaņošanas rindu. 

Izmantojot MOTS, ir ērti atrast 

noteiktam brīdim piemērotu 

mūziku vai vienkārši sākt 

atskaņošanu. Ir jāizvēlas tikai 

viena dziesma, un MOTS 

automātiski izveidos līdzīgas 

mūzikas sarakstu. 

Atskaņošanas rindas ģenerēšanai MOTS 

izmanto pašlaik izvēlēto mūzikas avotu. 

MOTS vienlaikus izmanto tikai vienu avotu. 

Ņemiet vērā, ka MOTS atskaņošanas rindu 

nevar ģenerēt, ja tiek izmantots A.AUX vai 

N.RADIO avots. 

MOTS aprēķini 
MOTS aprēķini tiek veikti, ņemot vērā skaņu, 

dinamiku un ritmu, un meklēšana tiek veikta 

pēc tādiem parametriem kā izpildītājs, albums 

un žanrs. MOTS izmanto atskaņošanas rindai 

pievienoto pēdējo ierakstu, lai automātiski 

izveidotu līdzīgu ierakstu nebeidzamu rindu, 

kas tiek pievienota esošajam atskaņošanas 

rindas saturam. 

MOTS aprēķini tiek veikti pašlaik pievienotām 

mūzikas bibliotēku atmiņas ierīcēm vai 

pievienotām USB ierīcēm, kamēr mūzikas 

sistēma atrodas gaidīšanas režīmā. Pirmo reizi 

vai pēc deaktivizēšanas atkārtoti pievienojot 

USB ierīci vai mūzikas bibliotēkas atmiņas 

ierīci, mūzikas sistēmai kādu brīdi jādarbojas 

gaidīšanas režīmā, lai veiktu MOTS aprēķinus. 

Informāciju par MOTS funkcijas aktivizēšanu 

un deaktivizēšanu sk. 14. lpp. 

MOTS aprēķinu beigšana 

> Lai beigtu MOTS aprēķinus, to veikšanas 

laikā nospiediet un ilgāk par četrām 

sekundēm turiet gaidīšanas režīma pogu. 

Ja gaidīšanas režīma pogu turēsit nospiestu 

mazāk nekā četras sekundes, esošie MOTS 

aprēķini tiks izdzēsti. 

Kamēr tiek veikti MOTS aprēķini, deg 

sarkans gaidīšanas režīma indikators.  

Kad MOTS aprēķini tiek izbeigti,  

gaidīšanas režīma indikators nodziest. 

Viens avots vienlaikus 

MOTS logotips. 

Blakus ripai iedegas pusaplis, kas norāda, ka 

tiek veikti MOTS aprēķini. 
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